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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi analisar o acesso de alunos com necessidades educacionais 
especiais na rede regular de ensino do estado do Paraná. Especificamente, buscou 
identificar e analisar o atendimento escolar da população com deficiência no estado do 
Paraná nos estabelecimentos que ofertam educação básica de ensino; analisar as 
matrículas em educação especial no estado do Paraná segundo distribuição pelas 
unidades escolares nos estabelecimentos que ofertam Educação básica de ensino; 
analisar as matrículas em educação especial no estado do Paraná segundo distribuição 
pelas unidades escolares nos estabelecimentos que ofertam Educação Básica dos 
sistemas estadual, municipal e privada. Os dados foram coletados no banco dos 
microdados do Censo Escolar divulgados pelo INEP e agregados segundo: modalidade 
de ensino, tipo de deficiência, por dependência administrativa. Os resultados indicam 
um aumento nos índices de matrículas na rede regular, uma redução de matrículas em 
classes e escolas especiais; aumento de matrículas na EJA. Apesar deas alterações 
observadas, constatou-se um elevado número de alunos que ainda se encontram em 
ambientes segregados de ensino. 

Palavras- chave: Educação Especial; necessidades educacionais especiais; indicadores 
sociais. 

 

 

 

      



1. APRESENTAÇÃO  

 

 O meu interesse por questões relacionadas às pessoas com 

deficiências surgiu pela compreensão dos meios utilizados para a construção do 

preconceito direcionado a esta população em nossa sociedade. Partindo dos conceitos 

tratados na disciplina Educação e Diversidade do curso de Pedagogia, na Universidade 

Estadual de Londrina, pode-se compreender como se dava a estigmatização e a 

segregação dos mesmos no âmbito social, esclarecendo os padrões de conduta para a 

concepção do entendimento de que a sociedade é preconceituosa e exclui os que se 

distanciam do padrão de normalidade construído pela mesma.  

Além disso, no decorrer do curso, com minha inserção no Grupo de 

Pesquisa Estudos e Pesquisas em Educação Especial, tive a oportunidade de aprofundar 

minhas análises sobre o tema. Inicialmente, minha participação no Grupo se deu como 

colaboradora do projeto de pesquisa “Inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais (NEE) no sistema regular de ensino no município de Londrina”. 

Esta pesquisa possibilitou ao Grupo conhecer o modo como a educação especial se 

estruturava no município e identificar a necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre a inserção de pessoas com deficiência no sistema regular de ensino. 

Desse modo, o Grupo de Pesquisa inicia o estudo Escolarização de 

alunos com deficiência: uma análise dos indicadores sociais do estado do Paraná e do 

município de Londrina (1997-2007), cujos objetivos eram: 1- Identificar e analisar o 

crescimento demográfico da população com deficiência segundo suas diferentes 

manifestações e faixa etária; 2- Caracterizar e analisar o atendimento escolar da 

população com deficiência no estado do Paraná e no município de Londrina; 3- 

Caracterizar e analisar o crescimento demográfico e o atendimento escolar da população 

com deficiência segundo distribuição pelo estado do Paraná e município de Londrina; 4- 

Caracterizar e analisar as matrículas em educação especial no município de Londrina 

segundo distribuição pelas unidades escolares dos sistemas estadual, municipal e 

privado; 5-Delimitar critérios para a construção de um Sistema de Indicadores Sociais 

referente às condições de vida da pessoa com deficiência segundo a combinação 

orientada das estatísticas do crescimento demográfico e do acesso ao atendimento 

educacional desta população. Neste projeto, pude participar de modo mais efetivo por 

meio do desenvolvimento de minha pesquisa de Iniciação Científica, orientada pela 

professora doutora Sílvia Márcia Ferreira Meletti.  
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O trabalho realizado no Grupo de Pesquisa e na Iniciação Científica 

possibilitou a elaboração de meu Trabalho de Conclusão de Curso, cujo relatório de 

pesquisa é apresentado a seguir. 

O trabalho se inicia com o primeiro capítulo Políticas Públicas e Educação, no qual 

explana alguns fatos históricos importantes para elucidar o acesso e a permanência dos 

alunos com necessidades educacionais especiais por meio de políticas públicas e a 

constituição da Educação especial. 

O segundo capítulo O Paraná e o Decreto de 2008 trata de como as políticas 

públicas estão definidas para a viabilização do acesso e permanência dos alunos com 

necessidades educacionais especiais no estado do Paraná. 

O terceiro capítulo A escola e a deficiência tem o intuito de resgatar a função da 

escola na sociedade e a realidade dos que são colocados à margem do processo 

educativo na sociedade brasileira, consequentemente a situação educacional dos alunos 

com necessidades educacionais especiais no referido estado. 

Em seguida exibimos a metodologia e os procedimentos de coleta e análise dos 

dados utilizados, bem como, os resultados simultaneamente com suas referentes 

análises.  

O último capítulo expõe as considerações finais acerca da pesquisa realizada. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO  

 

 O modo pelo qual uma nação exprime seus desejos e intenções no 

sentido de promover desenvolvimento social, político, cultural e econômico para seu 

povo e ou cidadãos é por meio de documentos que testamentam essas intenções no 

sentido de validá-las tornando-as leis que regimentam todas as ações frente à sociedade. 

Estas intenções também delineiam a educação, no que tange à 

apreensão dos conceitos culturais, saber sistematizado produzido culturalmente pela 

humanidade. Em se tratando mais especificamente da escolarização de pessoas com 

deficiências, a movimentação da mesma ocorre Brasil por meio das leis que validam o 

acesso destas pessoas nas instituições que a ofertam, mais especificamente no espaço 

público, ou seja, na rede de ensino público auxiliado pelo Estado. 

 É pela Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961 que fixa Diretrizes e 

Bases da educação Nacional, a primeira lei que expressa a manifestação do interesse da 

sociedade em propiciar educação às pessoas com deficiência. Decreta, no título Dez, 

referente à educação de excepcionais, no artigo 88 que “a educação de excepcionais, 

deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-

los na comunidade”. O Estado também direciona, no artigo seguinte da mesma lei e 

capítulo, o apoio irrestrito do governo às instituições privadas. Tal intento assim se 

manifesta 

  

Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá 
dos poderes públicos tratamento especial mediante bôlsas de estudo, 
empréstimos e subvenções (LDB 4.024/61). 

 
 

Tal fato pode ser visto como uma realidade acentuada nesta época do 

movimento histórico da Educação Especial, pois, até na década de 60, segundo Ferreira 

(2006, p. 83) nos ilustra que 

 

A educação Especial brasileira concentrou-se até os anos 60, em 
iniciativas mais localizadas e, no âmbito escolar, bastante restritas às 
instituições especializadas, públicas, ou principalmente, privadas. As 
classes especiais já existiam em algumas redes públicas, mas não de 
forma expressiva, e acompanhavam, lentamente, a expansão do ensino 
primário e de seus problemas, tal como crescente fracasso escolar nas 
séries especiais. (FERREIRA, 2006, p. 83) 
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Com a iniciativa da L DB4. 024/61 ocorre, a partir desta lei, reformas 

educacionais para a “área de educação especial sob a égide dos discursos da 

normalização e da integração” culminando para a ampliação da escolarização das 

pessoas com deficiência (FERREIRA, 2006, 87). Neste ensejo, ocorre a lei seguinte, 

LDB 5692/71 que, no artigo nono desta lei, reitera  

 

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os 
que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de 
acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 
Educação. (BRASIL, 1971) 

 

Este enunciado provocou, na década de setenta, a criação do 

Conselho Nacional de Educação Especial, CENESP, que, segundo FERREIRA 

(FERREIRA, 2006, p.87), seu objetivo estava atrelado ao discurso da integração, ou 

seja, educar a criança diferente à sociedade juntamente com uma gama de serviços 

para atender ao aluno excepcional que, em sua maioria deveria ser atendida nas classes 

comuns. Entretanto, os que possuíssem deficiência severa eram encaminhados para as 

classes e escolas especiais que em nosso país são denominadas como instituições 

privadas filantrópicas, de caráter multidisciplinar/multiprofissional, reunindo 

atividades de assistência, reabilitação, saúde e escolarização. A este respeito, o grupo 

de trabalho nomeado pela portaria ministerial portando o número 555, de 05 de junho 

de 2007 coloca que a Lei 5692/71 “não promove a organização de um sistema de 

ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o 

encaminhamento dos alunos para as classes especiais” e que o CENESP configurou 

“campanhas assistenciais isoladas” no Estado.  

 

Apesar de das leis mencionadas e das reformas educacionais 

abrangendo a Educação Especial para o atendimento à pessoa com deficiência, Ferreira 

(2006, 88) relata por meio de seus estudos e pesquisas que a escolarização das pessoas 

com deficiência predominava nas instituições especializadas e que por isso 

influenciavam a formulação das políticas setoriais do Estado e não havia uma política 

voltada para o social no que se refere ao direito aos espaços públicos e suas práticas 
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educativas estavam voltadas para o que a Lei 9.394/71 direcionava que era o tratamento 

especial pautado uma pedagogia terapêutica. 

Estas ações consolidaram por mapear uma realidade escolar para as 

pessoas com deficiência dividida entre as classes especiais na escola comum e salas de 

recursos versus atendimento ofertado nas instituições filantrópicas. A este respeito, 

Ferreira menciona que o cenário brasileiro “era de exclusão de qualquer modalidade de 

atendimento escolar”. (FERREIRA, 2006, p. 89) 

O atendimento escolar destinado às pessoas com deficiências tornou-

se direito universal quando foi substituída pela promulgada no período ditatorial no 

final da década de 80 (MELETTI e BUENO, 2007, p. 1). A Carta Magna (Constituição 

de 88) expressa garantia dos direitos civis pelo Estado fazendo com que todos os 

brasileiros se tornem pertencentes de uma nação, de uma cidadania.  Neste mesmo 

sentido, Meletti e Bueno (2007) expõem com clareza no que implica essa constituição: 

 

Especificamente registrou-se o direito público subjetivo á educação de 
todos, inclusive daqueles com algum tipo de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. (MELETTI e BUENO, 
2007, p. 1) 

  

  Concomitantemente, Jannuzzi e Jannuzzi (JANNUZZI, JANNUZZI, 

1991, 2.889) assim expressam sobre o assunto, 

 

[...] foi a institucionalização de uma série de direitos sociais na Carta 
magna de 1988 (art. 37, VIII, - admissão em cargos e empregos; art. 
208, III garantia de ensino pelo Estado e atendimento especializado; 
art.227, §2° - facilidades de locomoção e acesso; art. XXXI – 
igualdade de direitos no trabalho; art. 24, XIV – proteção e integração 
social; legislação concorrente; competência da União, Estados e 
Distrito Federal. 

  

Pode-se dizer então que a partir deste momento histórico, começa-se 

um aprimoramento no que se refere à Educação Especial para determinada categoria da 

sociedade. Concomitantemente a essa realidade brasileira onde a democracia é expressa 

nesta constituição após “a promulgada no período ditatorial” ocorrendo mudanças 

globais no cenário econômico (MELETTI e BUENO, 2007, p.1).  

Na década de 90, inicia-se mundialmente uma nova organização 

econômica mundial onde ecoa a necessidade de incluir todos os que estão de fora nas 
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políticas econômicas mundiais. Há necessidade de educar a todos para que o sistema 

capitalista continue na sustentação do mercado financeiro mundial.  Esta intenção é bem 

expressada nas declarações Mundiais ocorridas nesta década. Vale destacar a 

Declaração Mundial de Educação para Todos, Satisfação das necessidades básicas de 

Aprendizagem, 1990, em Jomtien na qual fixa princípios para as políticas educacionais 

internacionais e expressam sete metas apresentadas a seguir 

 
I-Relembrando que a educação é um direito fundamental de todos, 
mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro;  
II-Entendendo que a educação pode contribuir para conquistar um 
mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais 
puro, que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, económico e 
cultural, a tolerância e a cooperação internacional;  
III-Sabendo que a educação, embora não seja condição suficiente, é de 
importância fundamental para o progresso pessoal e social;  
IV-Reconhecendo que o conhecimento tradicional e o património 
cultural têm utilidade e valor próprios, assim como a capacidade de 
definir e promover o desenvolvimento;  
V-Admitindo que, em termos gerais, a educação que hoje é ministrada 
apresenta graves deficiências, que se faz necessária torná-la mais 
relevante e melhorar sua qualidade, e que ela deve estar 
universalmente disponível;  
VI-Reconhecendo que uma educação básica adequada é fundamental 
para fortalecer os níveis superiores de educação e de ensino, a 
formação científica e tecnológica e, por conseguinte, para alcançar um 
desenvolvimento autônomo; e  
VII-Reconhecendo a necessidade de proporcionar às gerações 
presentes e futuras uma visão abrangente de educação básica e um 
renovado compromisso a favor dela, para enfrentar a amplitude e a 
complexidade do desafio. (DECLARAÇÃO DE JOMTIEN, 1990, 
p.1, 2) 
 
 

Observa-se então que se pode compreender que ocorre a construção de 

um sistema educacional inclusivo ou educação inclusiva, cujo conceito é analisado por 

Meletti  

   

Como uma categoria vaga e indefinida que passou a ser utilizada de 
forma mecânica para indicar e qualificar a solução para todos os 
problemas sociais que assolam a maioria da população do chamado 
Terceiro Mundo que vive em condições miseráveis de vida e da 
população pobre (os imigrantes árabes, asiáticos, latinos e os negros) 
dos países de Primeiro Mundo( MELETTI, 2007, p.3) 

 

Martins (MARTINS, 1997, p. 32) também expressa que “na medida 

em que a sociedade capitalista desenraiza exclui para incluir de outro modo, segundo 
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suas próprias regras, segundo sua própria lógica”. Colocam-se á margem da sociedade 

os que foram avaliados e obtiveram o grivo de pertencentes da mesma, explicitando que 

para incluir faz-se necessário excluir perpetuando a tríade segregar- preparar- integrar.  

É através das políticas públicas que viabiliza o acesso a essa educação 

onde promove a todos os cidadãos a sua “autonomia” ao cooperar com o sistema de 

mercado. Compreendem-se também essa autonomia às pessoas com necessidades 

especiais. Jaime Gallagher, assessor do MEC, ao elaborar política a ser implementada 

pelo Centro Nacional de Educação especial (CENESP) afirma que não é dispendioso 

educar um deficiente visto que nos Estados Unidos, ele dá um retorno muito além do 

investido.  

   O relato mencionado acima reforça a máxima difundida pelas 

políticas internacionais. Todos podem contribuir para a sustentação econômica mundial 

por meio da educação escolar. Afirma-se então que década de 90 ecoa um conceito, 

difundido e implementado, a inclusão dos que por “naturalmente” já deviam ser 

pertencentes, por serem de um determinado país, tendo já sua cidadania (direitos e 

deveres) garantida nas leis vigentes deste Estado.  

Logo, a década de 90 ecoa uma educação voltada para todos tornando 

o termo inclusiva já proclamada em Jomtien, uma terminação referente à nova 

concepção de educação que, neste momento histórico, se constitui na ampliação dos 

saberes sistematizados a todos que se encontram à margem da sociedade. Sobre este 

assunto, ocorre em Salamanca, na Espanha, a Conferência Mundial de Educação 

Especial, reunindo 88 governos e 25 organizações internacionais em assembleia, entre 7 

e 10 de junho de 1994, na qual reafirmaram o compromisso para com a Educação para 

Todos (realizada em Jomtien), reconhecendo a necessidade e urgência de prover 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais 

dentro do sistema regular de ensino e reendossando-os na Estrutura de Ação em 

princípios, política e prática na Educação Especial. 

 Este fato leva ao reconhecimento da Educação Especial como 

modalidade responsável pelas práticas de implantação da educação inclusiva nas redes 

públicas de ensino, culminando recomendações para governo e organizações no intuito 

de que tais organizações se pautem para o bom andamento do trabalho de educação 

inclusiva. Sobre este assunto a Declaração de Salamanca salienta  

 



8 
 

Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios 
de uma forte pedagogia da qual todas as crianças possam se 
beneficiar. Ela assume que as diferenças humanas são normais e que, 
em consonância com a aprendizagem de ser adaptada às necessidades 
da criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções pré-
concebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de 
aprendizagem. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.3) 
 
 

Observa-se então, o movimento internacional para a garantia destas 

práticas educativas, tal como a Declaração de Salamanca (1994) esclarece de que  

 

O direito de cada criança a educação é proclamado na Declaração 
Universal de Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado pela 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Qualquer pessoa 
portadora de deficiência tem o direito de expressar seus desejos com 
relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser realizados. Pais 
possuem o direito inerente de serem consultados sobre a forma de 
educação mais apropriadas às necessidades, circunstâncias e 
aspirações de suas crianças (UNESCO, 1994, p.2). 

 

Neste sentido de incluir, o senador Darci Ribeiro aprova em 1996 as 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEN/96. É nesta lei que a 

Educação Especial é demonstrada como uma das modalidades de ensino 

responsabilizadas pelo Estado no qual 

 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais, entre outros aspectos currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específicos, para atender ás suas 
necessidades; terminalidade específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências [...] (BRASIL, 1996, p.1). 

 
 

É outorgada à escola pública, o espaço preferencialmente reservado 

para que crianças com necessidades educacionais pudessem ter acesso à Educação 

Básica. Neste sentido, a Educação Especial é modalidade de educação escolar. 

Ampliada em 2001 nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, no artigo 3º no qual garante “a educação escolar” e promove “o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação” 

(BRASIL, 2001, p.1). 
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Estas necessidades foram explicitadas por Meletti em Escolarização 

de alunos com deficiência: uma análise dos indicadores sociais do estado do Paraná e do 

município de Londrina (1997-2007) na qual relata o fato que no ano de 2008 é aprovada 

a Política de Educação Especial que integra à proposta pedagógica da escola regular as 

mesmas categorias das necessidades educacionais especiais explicitadas nos moldes da 

Educação Especial no que toca às diferenças significativas de seus alunos. Este alunado 

são aqueles  

 

[...] que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental 
ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter 
restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. 
Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles 
que apresentam alterações qualitativas das interações sociais 
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades 
restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos 
com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 
qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar 
grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 2008, p. 15). 

 

 Assim, entende-se que ao garantir por lei tal direito, supõe que se 

ampliam os espaços e o ingresso de crianças com necessidades especiais na educação 

básica nos espaços públicos de ensino. 

Além de garantia de direito à escolarização, preferencialmente na 

rede pública de ensino, há um fortalecimento da modalidade de Educação Especial 

sendo reconhecida pela Lei 9394/96, a LDBEN/96 assegurando às crianças com 

necessidades especiais 

1. currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 2.terminalidade 
específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 
a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados;  
3.professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns;  
4.educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 
na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
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psicomotora;  
5.acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular ( 
BRASIL, 1996). 

 
 Entretanto, a mesma lei, no 60º artigo, dá-se a entender sua 

preferência no tocante ao espaço de escolarização das crianças portadoras de 

deficiências porque garante apoio financeiro às instituições filantrópicas e não emite 

nenhum favorecimento de ampliação e acesso aos estabelecimentos públicos de ensino 

para as mesmas.  No artigo 60º evidencia  

 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e 
financeiro pelo Poder Público (BRASIL,1996).  
 

O capítulo termina elucidando que, mesmo apoiando financeiramente 

espaços conveniados, a sua preferencia é o atendimento ampliado para os educandos 

com necessidades especiais na rede pública de ensino no parágrafo único deste 

capítulo. Amplia-se o acesso no papel e não efetivamente. 

Após a LDBEN/96, é promulgado o Plano Nacional de Educação que 

tem como objetivo 

 

[...] assegurar a continuidade das políticas educacionais e articular as 
ações da União, dos estados e dos municípios, ao mesmo tempo em 
que se preserva a flexibilidade necessária para fazer face às contínuas 
transformações sociais. O Plano procura traduzir, em termos de metas 
claras e objetivas, os princípios norteadores da educação nacional 
formulados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases, de 
forma a concretizar os objetivos consagrados nesses documentos 
(BRASIL, 1998, p. 12). 

 
 
    Pelo PNE, os direitos educacionais da educação universal estão 

assegurados, com metas e princípios que visam concretizar a eficácia da Lei 9493/96. 

Estes princípios são elucidados pelas prioridades que garante a oferta da Educação 

Básica “assegurando o ingresso e a permanência a de todas as crianças de 7 a 14 anos na 

escola”. Estes documentos, LDBEN/96 e PNE estão embasados nos princípios dos 

órgãos internacionais, mais precisamente o da UNESCO que, segundo SHIROMA 

(SHIROMA, 2002, p. 65, 66) é o órgão delineador da educação para o século XXI onde 
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traça metas frente às tensões de desigualdade social em todo o mundo a serem 

alcançadas pelo século XXI ao inserir todos à nova realidade global assinalando três 

grandes desafios para a educação do século XXI: 1º) ingresso de todos os países no 

campo das ciências e da tecnologia; 2º) adaptação de várias culturas e modernização das 

mentalidades à sociedade da informação e 3º) viver democraticamente, ou seja, viver 

em comunidade. E a educação de crianças especiais está imbuída nestes desafios. O 

PNE que garante ao direito de educação assegurado pela Constituição e regimentada de 

LDBEN/96 salienta que a responsabilidade não se restringe ao Estado e enfatiza “é 

indispensável a colaboração da sociedade civil. Essa colaboração envolve diferentes 

segmentos” (PNE, 1998, pg. 16). Assim, na sequência afirma  

 

A valorização das organizações não governamentais não pode e 
não deve ser interpretada como tentativa do Estado de se 
desresponsabilizar pelo financiamento da educação, inclusive 
porque a grande maioria dessas organizações utiliza recursos 
públicos (BRASIL, 1998, pg. 17). 

 
Na parte concernente à Educação Especial, o PNE considera escassas 

as poucas ações que viabilizaram a inclusão de alunos com necessidades especiais e 

expõe a visão do Estado frente ás escolas regulares de ensino público ao se expressar o 

fato de que   

 

[...] as escolas estão, em geral, desaparelhadas para esse tipo de 
atendimento, e os professores não estão habilitados para lidar com 
essas crianças, uma vez que, até recentemente, não reconheciam como 
sua a responsabilidade de educar crianças com necessidades especiais. 
Desta forma, milhares de crianças e jovens foram e são colocados à 
margem do sistema escolar e privados do acesso à cidadania e ao 
desenvolvimento pessoal a que têm pleno direito (BRASIL, 1998, 
pg.56). 
 

 
Este fato foi mencionado por Kassar (2010) baseada nas concepções 

de Jannuzzi (1997), na qual esclarece   

 

a relação entre os setores público e privado, no que se refere ao 
atendimento de alunos com deficiências, chega a se caracterizar como 
uma “parcial simbiose”, permitindo que o setor privado tenha exercido 
influência na determinação das políticas públicas brasileiras 
(KASSAR, 2010, p.4) 
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O PNE exalta a importância das entidades filantrópicas que 

disponibilizam este atendimento reforçando de que 

 
Há que se observar finalmente que, nessa área, a colaboração da 
sociedade civil, organizada por meio de associações filantrópicas, tem 
sido de extraordinária importância, especialmente na educação pré-
escolar, o que justifica o apoio do governo a essas instituições como 
parceiras no processo educacional. (BRASIL, 1998, p. 57) 

 
  Pôde – se observar também que as metas no final das propostas do 

PNE para atender os educandos com necessidades especiais, ao todo vinte e seis 

“exigem a colaboração da União com outros setores governamentais e não 

governamentais” (PNE, 1998, pg. 59). Respetivamente, O PNE de 2001 apregoa sobre 

este assunto 

 

Longe de diminuir a responsabilidade do Poder Público para com a 
educação especial, o apoio do governo a tais organizações visa tanto à 
continuidade de sua colaboração quanto à maior eficiência por contar 
com a participação dos pais nessa tarefa. Justifica-se, portanto, o apoio 
do governo a essas instituições como parceiras no processo 
educacional dos educandos com necessidades especiais (BRASIL, 
1998, p. 88). 

 
 
  Plano Nacional de Educação (PNE/2001, p.15) é “uma lei de 

compromisso, a opção ética por um ideal de educação para o País, o pacto político e 

técnico por metas necessárias” cujo objetivo é assegurar com “força e garantia de 

execução” a 

 
plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-
se, portanto, de duas questões o direito à educação, comum a todas as 
pessoas, e o direito de receber essa educação sempre que possível 
junto com as demais pessoas nas escolas regulares (BRASIL, 2001, p. 
84). 

 
 
  Uma vez que é uma lei (LEI n° 10.172) que explicita vigorosamente o 

acesso à educação e de responsabilidade da União, dos Estados e Distrito Federal e dos 

Municípios, sendo uma condição para que às pessoas especiais sejam assegurados seus 

direitos à educação. (p.86) 

  Respectivamente, o Conselho Nacional de Educação da Câmara de 

educação Básica institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
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Básica que tem como finalidade, mencionado inicialmente neste trabalho, garantir o 

acesso de todas as crianças com necessidades especiais na rede pública de ensino e 

delineia as necessidades educacionais das crianças que apresentarem 

 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não 
vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a 
condições, disfunções, limitações ou deficiências; II - dificuldades de 
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 
demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  III - 
altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem 
que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e 
atitudes (CNE/CEBnº2, Art.5°). 

 

  E que o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais “deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa 

ou modalidade da Educação Básica” (CNE/CEB, nº2, Art.7°). As escolas de rede 

regular devem subsidiar a organização das suas classes comuns assegurando nove metas 

para a promoção da inclusão dos alunos especiais. Podem criar as salas especiais em 

cumprimento á LDBEN/96 e casos de caráter extraordinário podem ser atendidos em 

escolas públicas, privadas e especiais articulando serviços das áreas da Saúde, Trabalho 

e Assistência Social (CNE/CEBnº2, Art.10°). 

Os Artigos 20° e 21° garantem a inclusão em todas as etapas e 

modalidades de ensino promovendo a educação inclusiva das crianças com necessidades 

educacionais especiais enfatizando a importância da colaboração das instancias 

educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

                         No dia 17 de setembro de 2008, o presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva pelo decreto 6.571 garante 

 

Art. 1o  A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas 
públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
na forma deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do 
atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular( 
BRASIL,2008). 
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Com esta ação legal, o decreto objetiva o acesso, a transversalidade da 

Educação especial no ensino regular favorece o desenvolvimento dos recursos didáticos 

e pedagógicos visando eliminar as barreiras no processo de ensino e aprendizagem e 

assegura a continuidade dos estudos das crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais. Passaram-se quarenta e sete anos desde que a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação foi proclamada proporcionando uma leve brisa em torno 

da escolarização das crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais 

e somente em 2008 percebe-se uma efetivação mais contundente a respeito do assunto.  

Depois de promulgado o decreto, a indagação é saber se todos os Estados, Distrito 

federal e os Municípios atenderam as reivindicações explanadas pelo mesmo. A seguir, 

buscaremos analisar com se deu a efetiva deste documento no estado do Paraná.  

 

2.1 O PARANÁ E O DECRETO DE 2008 

 

     No Paraná, o que norteia a Educação Especial, no estado, são as 

Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos 

Inclusivos fazendo parte da exigência proferida pelo PNE (PNE, 2001, p. 86) onde “a 

integração dessas pessoas no sistema de ensino regular é uma diretriz constitucional 

(art. 208, III), fazendo parte da política governamental há pelo menos uma década”. O 

objetivo das diretrizes é “Conceber e praticar uma educação para todos” implicando 

uma “prática de currículos abertos e flexíveis comprometidos com o atendimento às 

necessidades educacionais de todos os alunos, sejam elas especiais ou não” (DCE/PR, 

2006, pg. 50). Nos dizeres do chefe do Departamento de Educação Especial ao referir 

sobres as intenções que ecoam as diretrizes deste documento, assim se expressa 

“concebemos e praticamos uma inclusão educacional responsável no Paraná” (DCE/PR 

pg. 10). 

    Por sua vez, a Secretaria de Estado da Educação na modalidade 

da Educação Especial no Paraná compõe subsídios para a construção das Diretrizes 

Pedagógicas da Educação especial na educação Básica. Estes subsídios estão pautados 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96 – Capítulo V –art. 58, 

59 e 60 (onde garante por lei o direito á educação a todos da nação brasileira), nas 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Parecer n° 17/01 

CNE, a Resolução CNE nº 02/01 e a Deliberação nº 02/03 – CEE (Normas para a 
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Educação Especial aos alunos com necessidades educacionais especiais na rede pública 

de ensino), garantido, entre outras metas, os serviços e apoios especializados na rede 

pública de ensino aos alunos com necessidades educacionais especiais no estado do 

Paraná que são as salas de recursos, os centros de atendimento especializado, professor 

de apoio permanente, profissional intérprete, instrutor surdo, classe especial e escola 

especial, bem como os eixos norteadores que regulam as práticas da referida 

modalidade de ensino. 

     Também resolve, pela RESOLUÇÃO n°3.616/2008, regulamentar 

os procedimentos para que viabilize convênios financeiros entre a Secretaria de estado 

da Educação e as Entidades Mantenedoras que ofertam Educação Básica na modalidade 

de Educação especial em concordância com a política educacional adotada pela 

Secretaria do Estado da Educação. Além da regulamentação, explicita, em seus anexos, 

que são quatro, as modalidades de ensino bem como a referida faixa etária e conteúdos, 

os profissionais e as características da funções, os critérios para a designação de 

recursos humanos para as instituições especiais e delineiam itens de compra que serão 

autorizados com a verba estendida, os que deverão ser permanentes bem como os outros 

serviços utilizados por terceiros como telefonia, agua por exemplo. 

     Por fim, o DECRETO n°6.571/2008 é promulgado, pelo 

presidente em vigência, assegurando, no Artigo 1° recursos financeiros aos sistemas 

públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para que as ofertas 

do atendimento educacional especializado já ampliado aos alunos com necessidades 

educacionais.  O governo do estado do Paraná na época era o governador Roberto 

Requião que se encontrava em seu segundo mandato.  No entanto, o governador do 

Paraná “desafia MEC em política de inclusão e se recusa a colocar todos os alunos com 

deficiência em escola regular” (GAZETA DO POVO, 17/03/2010).  

 Neste governo, todas as intenções e práticas no que se refere à 

escolarização de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais estão 

expressas pelo documento: Educação Especial e Inclusão Educacional: oito anos de 

Gestão 2003/2010, elaborado em parceria com o Governo do estado do Paraná, 

Secretaria do estado da Educação, Superintendência da Educação e Departamento de 

Educação Especial e Inclusão Educacional.  Este documento conceitua a Educação 
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especial e coloca que a mesma traz “a diversidade humana que está na sociedade para 

dentro do espaço escolar” democratizando esse espaço, “tornando-o mais humanizado e 

representativo dos diferentes segmentos que compõem o heterogêneo social” 

(SEED/PR, 2010, p. 15). É a expressão de todas as ações tomadas por este governo, 

pois as mesmas resgatam “a centralidade do Poder Público quanto à responsabilidade no 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, preferencialmente no 

contexto regular, como preveem os referenciais legais da educação”. Traz em seu bojo 

as iniciativas, da Secretaria de Estado da educação juntamente com o Departamento de 

Educação Especial e inclusão educacional realizou em 2003 que favorece a 

“ implementação de políticas públicas em relação à Educação Especial” (SEED, 2010, 

p.19). 

 
desenvolvendo ações estruturais que sinalizam para mudanças 
significativas na compreensão de que a oferta do atendimento 
educacional especializado, na perspectiva de que a escola comum 
deveria ser a maneira comum de atendimento aos alunos da educação 
especial. Entendendo que à escola especial caberia um contingente 
restrito de alunos, que dela se valeriam somente quando, em face de 
sua intensa especificidade, a escola comum, mesmo com os apoios 
especializados, não demonstrasse ser o melhor espaço para atender 
suas necessidades.      

 
No entanto, 

 
a transformação social e educacional importa em mudanças 
processuais, que no caso da educação e, especificamente da Educação 
Especial, se traduz nas alterações dos sistemas educacionais, nas 
esferas federal, estaduais e municipais. A velocidade com que tais 
mudanças ocorrem está diretamente vinculada à cultura escolar, mais 
ou menos intensamente arraigada, a depender do nível de 
envolvimento e do grau de resistência ou compreensão apresentado 
pela comunidade envolvida: alunos, professores, pais, familiares, 
profissionais de áreas afins (SEED,2010). 

 

  Logo, este governo vê com incerteza estas iniciativas e as 

desconsidera por entender que as mesmas, por não perceber dificuldades acentuadas de 

algumas deficiências que, ao ser ver, compromete o andamento pedagógico na sala 

comum sendo esta uma prática radical de inclusão. No decorrer do documento, o 

governo informa que, durante sua gestão houve uma inclusão responsável ao efetuar 

professores com especialização em Educação Especial e abrir edital para dois concursos 
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públicos para a modalidade de Educação Especial que, segundo ele viabilizou o acesso 

às redes de apoio. Com base nestes fatos, dá-se a impressão que o governo Requião 

buscou um processo de inclusão efetivo assegurando o direito à igualdade com equidade 

de oportunidades. 

    

2.2 A ESCOLA E A DEFICIÊNCIA  

        
       

A escola desempenha uma função primordial para que a sociedade dê 

continuidade no processo do desenvolvimento humano, bem como os entrelaçamentos 

que a tecem. Uma de suas tramas é a educação seja erudita ou popular, seja formal ou 

informal, ela é um processo social, de uma amplitude anterior a da constituída pela 

escola. Abrange todas as esferas sociais como bem define Porto (PORTO et al. 1887, 

pg.36,37) “com vistas a transmitir às novas gerações, crenças, ideias e valores, o saber 

comum, os modelos de trabalho, as relações entre os membros, o modo de vida de cada 

sociedade” bem como o cotidiano das pessoas. Ela define normas de conduta e modelos 

comportamentais e na sociedade moderna, cujas pessoas estão separadas por classes 

sociais, diferentes entre si e conflituosas. Conflituosas porque há domínio de classes, 

pois, busca-se veementemente uma sobrepor às outras que, segundo Porto (1987) 

dividindo-se em classe dominante , hegemônica e a dominada. A classe hegemônica 

organiza a composição dos conhecimentos à inferior. Para a autora é “neste contexto 

que entra a escola moderna, como instituição encarregada de desenvolver os meios 

necessários para atingir os fins educativos propostos pela sociedade” que se encontra 

dividida, diferente e com perspectivas desiguais (PORTO, 1987, p.37). 

 Sobre este assunto, Brandão (1981 apud PORTO, 1987, p. 37) revela 

que “a educação irá aparecer como propriedade, como sistema e como escola, cujo 

controle, que se dava em outras instâncias, mormente a da produção, vai realizar-se 

também sobre o que se ensina e a quem ensina”. Logo, observa-se pela história da 

educação que a escola moderna se tornou dualista, o conflito emergente entre crianças 

originárias de classes dominantes e crianças de classes dominadas. Considerando o 

ponto de vista de Ferraro (2002), o autor cita TOURANE (1991 apud FERRARO, 2002 

p. 514) colocando a situação atual das desigualdades sociais que permeiam a escola hoje 

a questão social está além das divisões 
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Se ontem a gente propunha ainda uma outra sociedade qualificada 
de anarquista, de socialista, de comunista, a questão hoje não é mais 
de estar up or down [em cima ou embaixo] mas in or out [dentro ou 
fora]: aqueles que não estão in querem estar, do contrário eles estão 
no vazio social. Não há modelo alternativo, o que muda tudo.  

 

Embora nos encontrarmos respaldados sob a universalização da 

educação básica (fundamental sendo necessário primeiramente o aceso à leitura e escrita 

iniciando a aquisição da cultura letrada) tornando um direito de todos pela Constituição 

Federal de 1988 e garantindo humanização de cada pessoa singular, tal direito avaliza a 

aquisição da cultura sistematizada em que a humanidade produz, histórica e 

coletivamente pelo conjunto de homens (SAVIANE, 2005, p.13) representados pelo 

currículo. A palavra todos denota que toda a pessoa nascida em território nacional, sem 

restrições estão asseguradas. Porém, Ferraro1 (FERRARO, 2002, p. 43,44) visibiliza 

“ainda há brasileiros – muitos milhões – marcados com o estigma do analfabetismo, 

essa forma extrema de exclusão educacional, geralmente secundada por outras formas 

de exclusão social”. 

 Bueno (BUENO, 2008, p. 52) pontua que os documentos 

internacionais que sustentam as leis que se originaram posteriormente, que precedem na 

década de 90, trazem deterioração na tradução no referente à população alvo das 

políticas de inclusão mesmo que já seja um direito outorgado e que inclusão dos alunos 

com necessidades educativas especiais abrangem a população deficiente e todos que se 

afastam do ideal de aluno projetado pela classe hegemônica. Sobre camadas populares, 

Rosemberg (2002 apud ROSEMBERG, 2000, p. 63) esclarece sobre a situação dos 

alunos pertencentes da mesma quando 

 
no cotidiano, o que marca a vida escolar, sobretudo de cidadãos/ãs das     
camadas populares, é a dificuldade de acesso a vagas em escolas perto 
do domicílio; o deparar-se com a infra-estrutura precária dos 
estabelecimentos; com a baixa qualidade e o baixo nível de adequação 
do ensino; o professorado mal pago e trabalhando em condições 
inadequadas; um nível alto de repetência e a necessidade de realizar 
esforços sobre humanos, para que as crianças não evadam da escola, 
seja por necessidade de contribuir para renda familiar, seja porque as 
crianças, sobretudo nos grandes centros urbanos, e sobretudo os 
meninos, se rendem às ‘ tentações’ da contravenção”. 

                                                 
1 Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 81, p. 21-47, dez. 2002  
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> 
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    Concomitantemente, a escolarização dos alunos com deficiência 

constitui o mesmo quadro, pois, precisam romper inúmeras barreiras para alcançar o 

acesso à educação básica na rede pública de ensino. A educação Especial abrange em 

todos os níveis de escolarização e possui diretrizes que propiciam o acesso das pessoas 

portadoras de deficiência no sentido de viabilizar a inserção dos alunos com deficiência 

para que a escola moderna seja uma escola para todos. A educação das pessoas com 

deficiência sempre ocorreu paralelamente com a educação básica e hoje a Educação 

Inclusiva, garantida por lei no intuito de contemplar o acesso de todos à educação nos 

sistemas de ensino e sua permanência no mesmo. De fato, vemos que a “política 

educacional brasileira apóia-se no discurso da educação inclusiva no que tange á 

educação básica” (GARCIA, 2006, 313).  

Está posto para a escola a tarefa de incluir o aluno com necessidades 

especiais, a fim de minimizar as desigualdades sociais propostas pelas políticas públicas 

nacionais e internacionais. No entanto, as barreiras atitudinais são construídas 

socialmente quando definem padrões de normalidade para estereotipar e segregar 

pessoas que se distanciam desses padrões de conduta. Meletti (2007), sobre esta 

questão, assim conceitua: 

 

Neste sentido, incluir não significa superação ou ruptura com uma 
condição de exclusão, visto que todos estamos incluídos nas relações 
sociais que reiteram a ordem social vigene. Mesmo quando inseridos 
por meio de privações, de processos de coisificação e de anulação, de 
modo precário, desumano e indigno (MELETTI, 2007, p.4) 

 

Assim, acontece o que se conceitua de contraditório. A escola 

pertence à sociedade que exclui para poder incluir. Meletti (2007) avalia que “a inclusão 

é precária e perversa porque o que se busca é a inserção na sociedade que exclui” (p. 4), 

conformando o sujeito dentro da sociedade. Sobre esta questão Martins pontua que  

 

a contradição de que o excluído é produto e expressão não é 
contradição constitutiva de sua condição de marginalizado. (...) Não é 
contradição constitutiva porque ela se resolve na reprodução ampliada 
e não transformação que o vitima (MARTINS, 2002, p. 38). 
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Garcia (2004) denuncia práticas pedagógicas que permeiam a 

insuficiência da inclusão e pontua outros interesses concernentes a ela. Uma delas é a 

adaptação de currículo. Sobre o tema, a autora aborda da seguinte forma: 

 

uma expressão disso é a noção de flexibilização curricular, (...) pode 
ser lida como incentivo á redução dos conteúdos a serem apreendidos, 
conforme as condições individuais dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. A política de educação especial brasileira, que 
se articula numa perspectiva inclusiva, tem como seus pressupostos a 
restrição dos conteúdos básicos para alunos com necessidades 
especiais (GARCIA, 2004, p. 306-307). 

 

Ou seja, mesmo que seja incluída a criança com necessidades 

educacionais, a mesma corre o risco de que sua permanência e progressão seja ínfima, 

pois, os professores em seus planejamentos reduz conteúdos já ajuizando que os 

mesmos não os possam acompanhar. Como a autora salienta, há nas práticas 

pedagógicas a visão homogênea de aprendizagem e ainda não houve mudança em 

relação a esta visão prejudicando a diversidade e a heterogeneidade que capacidade de 

aprendizagem possui pois, os alunos são diferentes entre si. 

 Meletti e Bueno (2010), em pesquisa realizada para analisar dados do 

INEP, órgão que avalia diferentes dados relacionados à Educação Especial na Educação 

Básica, dentre os quais estão dados estatísticos sobre matrícula nesta modalidade, 

expressam que houve um aumento considerável de matrículas na educação especial 

“totalizando 48,14% de aumento no total das matrículas de 1998 a 2006”. Todavia, os 

autores enfatizam que 

 

se cotejarmos esse crescimento em relação ao número total de 
matrículas na escola básica neste período, constataremos que em 
1998, as matrículas em educação especial (337.326) representaram 
0,76% das matrículas totais (43,9 milhões) e que, em 2006, as 
matrículas em educação especial (700.624) representaram 1,25% das 
matrículas totais (55,9 milhões). Ou seja, em oito anos o aumento 
percentual da educação especial em relação ás matrículas totais foi 
apenas 0,49%. Se aceitarmos a estimativa da constante, levaremos 16 
anos para acréscimo de 1% da demanda, o que redundaria em mais de 
100 anos para chegarmos á matrícula de todos com deficiência na 
educação básica (MELETTI e BUENO, 2010, p.15). 
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  Considerando o ponto de vista analítico de Meletti e Bueno, tenho a 

intenção de buscar subsídios que esclareçam como se tem dado a inclusão dos alunos 

com necessidades especiais no ensino regular. Por meio da pesquisa que analisa dados 

estatísticos, fonte de acesso ás quantidades de matrículas realizadas no município de 

Londrina, no período de 2007 a 2009, buscou investigar quantos alunos com 

necessidades educacionais foram inseridos no sistema regulares público de ensino do 

referido Paraná, bem como nos espaços privados, comparando os mesmos. 

                                   Fundamentei-me no discurso de Cury (CURY, 2005. 29) onde 

explana o cenário social brasileiro expondo a realidade de um país enorme em suas 

riquezas, entretanto, desigualmente distribuídas. Segundo o mesmo autor, afirma que há 

um “país de contrastes” em “dois brasis” cujas raízes nos remetem “á casa grande e 

senzala” aos “sobrados e mocambos” “a um país tencionado entre a palavra e o sangue”.  

  Considerei ser necessária a compreensão da sociedade civil em 

visualizar que a grande maioria da população brasileira são seres humanos, brasileiros, 

cidadãos e mobilizar-se em prol da dignidade e valor é questão prioritária (CURY, 

2005, p.30). Garante-se o acesso pelas políticas públicas. Entretanto, as práticas 

denunciam que há uma falha na transição: lei e execução dessas leis. Faz-se necessário 

uma análise minuciosa no sistema a começar pelo sistema educacional em que estou 

inserida. Meu problema de pesquisa é o que permeia entre espaço público e privado no 

tocante aos dados estatísticos, visto que a análise dos autores acima citados também 

informa que o número de matrícula é consideravelmente maior nos espaços segregados 

do que nos públicos, uma vez que já está garantido por lei tal acesso em espaços 

públicos e também com intuito de ampliar informações que delineiam o processo de 

educação inclusiva no estado do Paraná. Dessa forma concluo, embasando minhas 

intenções nas afirmações de Cury (CURY, 2005, 30),  

 

É preciso que esta bandeira (dignidade e valor) chegue á população e 
que ela possa injetar novo ânimo aos educadores identificados com a 
cidadania e com os direitos humanos e possa cobrar dos governos o 
devido empenho para com um direito que deve conjugar a igualdade 
jurídica com a igualdade substantiva.  

 
 
 
 

Perante o enunciado, remete-se à necessidade de estudos que 

considerem o tema em evidência. Assim, elegemos como problema da pesquisa 
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analisar o acesso de alunos com necessidades educacionais especiais no sistema de 

ensino regular por meio dos indicadores sociais do estado do Paraná. 

O objetivo geral identificar e analisar as alterações quantitativas 

referentes ao acesso e à permanência de alunos com deficiência no sistema educacional 

do estado do Paraná nos períodos de 2007 -2010. E os objetivos específicos: identificar 

e analisar o atendimento escolar da população com deficiência no estado do Paraná nos 

estabelecimentos que ofertam educação básica de ensino; analisar as matrículas em 

educação especial no estado do Paraná segundo distribuição pelas unidades escolares 

nos estabelecimentos que ofertam Educação Básica dos sistemas estadual, municipal e 

privado.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O tema central deste trabalho foi analisar o acesso de alunos com 

necessidades educacionais especiais no sistema de ensino regular por meio dos 

indicadores sociais do estado do Paraná. 

As coletas de dados foram feitas com base nos índices do Estado do 

Paraná de acordo com os dados disponíveis nos microdados do Censo Demográfico de 

2000 tendo por início, acesso à série histórica das Sinopses Estatísticas e dos 

microdados do Censo da Educação Básica que concebe a escola como unidade básica da 

coleta. A definição do Censo Escolar segundo o site do Inep (http://www.inep.gov.br) é  

 

um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito 
nacional realizado todos os anos e coordenado pelo Inep. Ele é feito 
com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de 
Educação e com a participação de todas as escolas públicas e 
privadas do país. Trata-se do principal instrumento de coleta de 
informações da educação básica, que abrange as suas diferentes 
etapas e modalidades: ensino regular (educação Infantil e ensinos 
fundamental e médio), educação especial e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). O Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, 
matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar.  
 

Pelas políticas públicas, pode-se observar que a escola regular é o 

lugar tido como preferencialmente para a inserção de alunos com necessidades 

educacionais especiais. Faz-se necessário um método de pesquisa que traça a realidade 
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do problema levantado nesta pesquisa e uma ampliação de todo panorama que abarca 

escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais.  

 Jannuzzi (2006) ao pesquisar sobre indicadores sociais evidenciou 

que este campo de pesquisa (Indicador Social) foi reconhecido como fonte de pesquisa 

devido às profundas desigualdades sociais, elevando os níveis de pobreza em todos os 

países. Assim, houve um empenho dos pesquisadores em mensurar o bem estar social 

para que governantes, ao se inteirar das estatísticas, pudessem viabilizar políticas 

públicas voltadas a promoverem o desenvolvimento humano.  Jannuzzi (2006) salienta 

que o conceito Indicador Social é um monitoramento das condições de bem estar da 

população por parte dos órgãos públicos da sociedade permitindo uma investigação 

acadêmica sobre temas relevantes à pesquisa científica também. Por isso, tomo por 

fundamentação metodológica as considerações de Jannuzzi (2006), pois analisa dados 

estatísticos e defende que 

 

para transformar esses direitos em ações públicas efetivas é 
imprescindível trazer alguns dados quantitativo sobre tal questão, que 
permitam delinear um diagnóstico social das condições de vida a que 
estas pessoas deficientes estão sujeitas, bem como das características 
demográficas básicas deste segmento populacional, aspectos estes 
ainda muito pouco estudados em termos mais amplos no país.  

 
 

A análise dos indicadores sociais para levantamento de dados que 

expõe as condições de vida da pessoa com deficiência é considerado com o mais 

adequado para esta pesquisa que, segundo Jannuzzi (JANNUZZI, 2006, p.15) o 

conceito Indicador Social é 

 

Um Indicador Social é uma medida em geral quantitativa dotada de 
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 
operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 
pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas). 
É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo 
sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se 
processando na mesma. 

 

Torna-se, pelo relato acima acerca das considerações de Jannuzzi (2006) que a análise 

de indicadores estatísticos é relevante para esta pesquisa no intuito de propiciar dados 

concernentes para a análise das políticas públicas bem como sua viabilização, pois, 
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Como toda atividade sócio-política, é importante garantir a 
participação e controle social no processo, a fim de legitimá-lo perante 
a sociedade, garantir o compromisso dos agentes implementadores e 
potencializar a efetividade social almejada pelas políticas públicas. 
Afinal, as decisões públicas são sempre difíceis, já que os recursos são 
em geral sempre insuficientes para atender a totalidade dos problemas. 
Construir mais escolas, salas de aula ou quadras esportivas pode 
implicar na construção de um número menor de moradias populares; 
aumentar e diversificar o atendimento médico e hospitalar pode 
limitar o alcance de programas de expansão de infraestrutura urbana 
para áreas ainda não atendidas; melhorar e subsidiar o transporte 
público pode concorrer com as necessidades de ampliação de vagas 
em creches e asilos. 
 

3.1 PROCEDIMENTO  

 

Ao iniciar as análises que foram propostas no intuito de esmiuçar o 

problema levantado, delimitamos o atendimento escolar dos alunos com necessidades 

educacionais na Educação Básica segundo: 

- Matrículas da educação básica no estado do Paraná, matrículas da educação básica de 

alunos com necessidades educacionais especiais no estado do Paraná;  

- Matrículas dos alunos com necessidades educacionais por tipos de deficiência: 

Deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física e deficiência mental. 

- Matrículas dos alunos com necessidades educacionais por dependências 

Administrativas: Federal, Estadual, Municipal e Privada. 

-Matrículas dos alunos com necessidades educacionais especiais por modalidade de 

ensino: ensino regular, educação especial e educação de jovens e adultos. 

Os dados referentes às matrículas delineadas acima e dizem respeito 

ao censo escolar, se encontram no Inep e estão disponíveis na internet e podem ser 

baixados ao clicar no ícone download de microdados. Os dados podem ser armazenados 

no computador em unidades de disco rígido, por exemplo: disco local (C:). 

Os microdados são organizados em três catálogos. O primeiro refere-

se ao leia-me e apresenta todas as variáveis para a investigação da pesquisa pretendida; 

o segundo diz respeito às matrículas e apresenta os dados referentes a todas as unidades 

federativas brasileiras, organizados por matrículas, turma, escola, docente, e precisa ser 

descompactado para a utilização dos softwares; o terceiro encontra-se o Inputs e é o 

acesso para abrir o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ou SAS 

(Statistical Analysis System). o Software IBM SPSS é o procedimento adequado para 
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descompactar os dados e que possam ser abertos e que seja iniciado o procedimento das 

coletas dos dados desejados.  

Para que o programa spss seja efetivo na coleta, faz-se necessário 

colocar o ano e a unidade federativa, abri-lo para ter acesso aos dados que se deseja 

investigar. 

Foram baixados os dados do estado do Paraná dos anos de 2007 a 

2010 concernentes às matrículas da educação básica, dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, por modalidade de ensino (ER, EE, EJA), deficiências 

elencando os quatro grandes grupos (DV, DA, DF, DM) e por dependências 

administrativas (Estadual, Municipal e privada). 

 Ao coletar dados, inicialmente deve-se baixar os dados do INEP 

referentes aos anos estipulados ao clicar em inputs. Após, extrai-se os dados por região 

acessando em matrículas. Selecione o programa software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) ou SAS (Statistical Analysis System) para iniciar os cruzamentos 

dos dados, ir em dados para clicar em matrículas e descompactar os arquivos. Clicar no 

dado e selecionar o cunrect row que se aproxima às duas etapas. Segue então, as duas 

etapas para o cruzamento dos dados para a tabulação e análise. 

A primeira etapa consistiu em: 

a) DATA, 

b) SELECT CASE  

c) IF  

d) Selecionar a modalidade de ensino. 

 

Após, a segunda etapa consistiu em: 

a) ANALYSE,  

b)  Descritive Statistics  

c) Crosstabs  

 

ROW (s) variáveis: 

 

ID_LOCALIZAÇÃO_ESC até ID_EDUCAÇÂO INDÌGENA ID_NEC_APO_ESP_PEDAGÓGICO 
***OBS: No ano de 2010 troca-se a última variável (ID_NEC_APO_ESP_PEDAGÓGICO) 

por FK_COD TIPO_TURMA  
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Cruzar: 

 

COLUMN(S) 

 

ID_POSSUI_NEC_ESPECIAL ATÉ SUPERDOTAÇÃO 

 

Após coleta, tabulam-se os dados e os analisa tomando por base o ano 

de 2007 para a comparação que delimita se houve acréscimo das matrículas dos alunos 

com necessidades educacionais especiais em relação aos anos seguintes ou se houve 

decréscimos dos mesmos nas variáveis selecionadas. 

 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

    Foram analisados os dados estatísticos sobre as matrículas realizadas no 

estado do Paraná nos anos de 2007 a 2010. As tabelas que se seguem apresentam dados 

selecionados das matrículas realizadas na educação básica em todas as modalidades e 

dependências administrativas e também informam dados das matrículas realizadas dos 

alunos com necessidades educacionais incluindo também todas as modalidades e 

dependências administrativas e por deficiência. Também elencamos as quatro 

deficiências que configura o maior número de matrículas realizadas. A tabela 1 traz 

quadro comparativo dos dados gerais das matrículas de 2007 a 2010 das matrículas 

realizadas na educação básica no Paraná e os dados oficiais das mesmas dos alunos com 

NEE2 no Paraná. Sobre a nomenclatura NEE, Garcia (2006) ao analisar documentos que 

balizam as políticas de inclusão na educação básica define a categoria necessidades 

educacionais especiais, envolvida “no campo educacional as manifestações de 

desenvolvimento humano identificadas como em situação de exclusão” (GARCIA, 

2006, p.304). 

 

 

                                                 
2 Para as iniciais NEE leem-se necessidades educacionais especiais. 
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Tabela 1: Dados Gerais das Matrículas da Educação Básica e das matrículas de alunos que 
possuem necessidades educacionais no Estado do Paraná. 

Ano 
Matrículas 

da E.B. 
/PR 

% 
Matrículas 
NEE/PR % 

2007 2 737 218 
 

77 885 
 

2008 2 728 126 -0,33% 54 478 -30,05% 
2009 2 706 018 -1,13% 47 095 -39,53% 
2010 2 687 406 -1,81% 54 029 -30,62% 

     
Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar da Educação Básica: microdados, 2007, 2008, 2009 e 2010 

 

Ao visualizarmos os números de matrículas realizadas no período já especificado, 

podemos observar que a cada ano decorreu um significativo decréscimo das 

matrículas realizadas na educação básica ao tomarmos o ano base (2007) por referência. 

A mesma realidade ocorre com o número de matrículas dos alunos com NEE, que, em 

relação a 2008, houve um decréscimo de 30,05% das mesmas, diminuindo 

consideravelmente em 2009, obtendo uma queda de 39,53%, e, apesar dos dados 

revelarem um aumento de matrículas em 2010 em relação a 2009, tal fato evidencia o 

decréscimo em relação ao ano base. 

  Tal processo nos leva a refletir que apesar da Constituição de 88 no 

art. 205 e 208 garantida por lei à educação gratuita e universal, os índices indicam um 

decrescimento considerável da inserção dos alunos na educação básica no estado do 

Paraná seja em qual condição o mesmo se encontre. 

Este afunilamento das matrículas, tanto na educação básica quanto dos 

alunos com necessidades educacionais especiais na mesma, remete-nos a uma 

preocupação, pois, num momento histórico que, segundo Garcia (GARCIA, {2000?}) 

ecoa a educação como via principal para a equalização social pelas políticas de inclusão 

não está se constituindo na sua efetivação no estado do Paraná. 

Segundo Garcia (GARCIA, 2006) a “política educacional brasileira se 

apoia no viés da educação inclusiva” no que diz respeito à educação básica e o Estado 

deveria tomar medidas efetivas para a minimização da exclusão escolar cujo fato não 

está sendo superado no que se refere “aos elementos que geram desigualdades 

educacionais relacionados a ensinar e aprender vinculados à dinâmica social vigente” 

(GARCIA, 2006, p.313). 
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    A seguir, exporemos a tabela 2 que traz por informação os dados 

relacionados das matrículas realizadas no Paraná por deficiência.  

Tabela 2: Dados das Matrículas dos alunos com NEE  
do Paraná por Deficiência 

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar da Educação Básica: microdados, 2007, 2008, 2009 e 2010. 

     

Partindo pela análise da deficiência visual por ano, dados obtidos 

constata-se que em relação a 2007, ano base para cálculo das porcentagens anuais, 

houve um decréscimo (7,52%) do número de matrículas em comparação ao ano de 

2008. Em comparação a 2009, houve um decréscimo de matrículas realizadas, obtendo 

um percentual de 13,54% e em 2010 um acréscimo de 27,40% das matrículas em 

comparação a 2007sendo o ano de maior concentração de matrículas realizadas no 

estado do Paraná.  

    Na deficiência auditiva concluiu-se que no ano de 2008 houve um 

percentual de 8,98% obtendo um decréscimo de matrículas realizadas.  Houve 

prosseguimento desse decréscimo, ficando em 2009 com o total de 3.183 matrículas de 

alunos com deficiência auditiva em relação às matrículas realizadas em 2007. Já em 

2010, obteve a realização de 3.611 matrículas destes alunos provocando um aumento de 

1,34% em relação ao ano base (2007).  

    Na deficiência física no ano de 2007, havia a 3.700 matrículas de 

alunos com a referida deficiência. Em 2008 houve uma diminuição considerável de 

3.303 matrículas dos alunos com deficiência física perfazendo uma redução de 10,72% 

nas matrículas efetuadas neste ano. Em 2009 o índice se sustenta num aumento de 

3,83% perfazendo um total de 3. 558 matrículas efetuadas. Em 2010 podemos perceber 

que as matrículas obtêm-se um aumento ao serem realizadas 5.529 matrículas dos 

referidos alunos, num índice de 49,43%, mas ainda não supera o total de matrículas em 

relação ao ano de 2007. 

    Sobre deficiência intelectual, constata-se em 2007, um total de 

59.737 matrículas concluídas. Em relação a 2008, houve um percentual de 34,87% de 

Ano DV % DA % DF % DI % 

2007 3.737   3.563   3.700   59.737   
2008 3.531 -7,52% 3.243 - 8,98% 3.303 -10,72% 38.906 -34,87% 

2009 3.258 -13,54% 3.183 -10,66% 3.558 -3,83% 35.722 -40,20% 

2010 4.761  27,40%  3.611 1,34%  5.529  49,43% 42 779  -28,38% 
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decréscimo das matrículas de alunos com deficiência intelectual em relação ao ano 

anterior. Em 2009, persiste a diminuição em 40,20% das matrículas realizadas e em 

2010 os índices das matrículas permeiam em 28,38% de decréscimo não ultrapassando 

o total das matrículas do ano base. Ao analisar as matrículas dos alunos com NEE por 

deficiência, Januzzi (JANNUZZI, 1998) nos lembra  

 

que a solução dos problemas dos deficientes, assim como  toda pessoa 
humana, não depende apenas de dinheiro e de soluções técnicas, 
embora estas sejam imprescindíveis. Perspassa a busca por valores 
humanos de respeito às diferenças e sobre tudo o apreço à dignidade 
de cada ser humano. (JANNUZZI, 1998, p.2.907) 
 

 
Propiciar uma educação básica de qualidade e de respeito às 

diferenças e ao direito garantido por lei é o desafio que está posto por batalhas travadas 

do Estado e sociedade e alunos com NEE. 

    A seguir, a tabela 3 nos informa dados das matrículas dos alunos 

com necessidades educacionais especiais por dependência administrativa. Dados 

obtidos dos resultados obtidos e reunidos das modalidades de ensino de cada 

dependência. 

 

Tabela 3: Dados das Matrículas de alunos com NEE por  
Dependência Administrativa. 

Ano Estadual  % Municipal  % Privada  % 

2007 11.215   29 566   37.104   
2008 8.547 -23,78% 23.941 -19,02% 22.506 - 39,34% 

2009 13.708 22,22% 27.124 - 8,35% 20.173 - 45,63% 

2010 19.238  71,53% 33.446  13,12% 19.571  - 47,25% 

 Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar da Educação Básica: microdados, 2007, 2008, 2009 e 2010. 

 

    Na rede estadual de ensino no ano de 2007, houve um total de 

11.215 matrículas realizadas. No entanto, houve um decréscimo de 23,78% destas 

matrículas em 2008 e em 2009, os dados indicam um acréscimo de 22,22% em relação 

ao ano base. Em, 2010, houve um considerável acréscimo de 71,53% com o total de 

19.238 matrículas de alunos com NEE realizadas.  

    Na rede municipal de ensino ano de 2007, houve um total de 

29.566 matrículas. Todavia, percebe-se um decréscimo de 19,02% em 2008 em relação 
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ao ano base. Para 2009, o percentual é de uma diminuição de 8,35% e, em 2010 há um 

aumento considerável das matrículas dos alunos com NEE realizadas nesta modalidade 

de ensino, totalizando 33.446 matrículas.  

    No ano de 2007 as matrículas realizadas na rede privada dos 

alunos com necessidades educacionais especiais perfez um total de 37.104 matrículas, 

obtendo o maior índice de matrículas em relação com as demais dependências. Em 

2008, o decréscimo permeia num percentual de 39,34% acusando uma diminuição de 

matrículas dos alunos com necessidades educacionais em relação ao ano base. Em 2009, 

as matrículas continuam num declive, ao acusar um percentual de 45,63% de 

diminuição das matrículas realizadas. Em 2010, ocorre o afunilamento quando o total de 

matrículas totalizam em 19.571 matrículas realizadas dos alunos com necessidades 

educacionais perfazendo uma porcentagem de 47,25% de decréscimo em relação ao ano 

base. 

    Prosseguindo nas análises, temos por fim, a tabela 4 que nos 

apresenta os dados das matrículas dos alunos com NEE realizadas por modalidade de 

ensino. 

 

Tabela 4: Dados das matrículas dos alunos com NEE por Modalidade de Ensino 

Ano ER % EE % EJA % Total 

2007 27 695 
 

48 414 
 

1 776 
 77 885 

2008 18 247 -34,11% 34 926 -27,85% 1 305 
-26,52% 

 
 

54 478 

2009 16 801 -39,33% 29 300 -39,48% 994 -44,03% 47 095 
2010 25 901 -6,47% 26 540 -45,18% 1 588 -10,58% 54 029 

 

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar da Educação Básica: microdados, 2007, 2008, 2009 e 2010. 

 

No ano de 2007, havia 27.695 matrículas dos alunos com NEE 

realizadas no ensino regular. Em 2009, houve um decréscimo de 34,11% nas matrículas. 

Também se percebe o declínio das mesmas em 2009, ao obter decréscimo de 39,33% 

das matrículas em relação a 2007. Em 2010, há um singelo aumento, mas, não deixa de 

haver um decréscimo de 6,47% perfazendo um total de 25.901 matrículas efetuadas.  

A respeito do ensino regular, dentre os vários documentos que Garcia 

(2006) analisa, destaca o Parecer CNE/CEB n. 17/2001 que traz o desafio que está à 

responsabilidade para as escolas: a de ajustar-se para atender à diversidade de seus 
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alunos. A autora indica que a exclusão tem um custo social perverso e provocam 

medidas paliativas na intenção da melhoria na gestão do sistema educacional. Propõe 

duas possibilidades sobre políticas inclusivas. A primeira está no sentido de que tais 

políticas podem ser o meio pela qual promova o desenvolvimento humano. Entretanto, 

possibilita diferenças nas práticas pedagógicas na escolarização básica destes alunos. A 

segunda está pautada na heterogeneidade dos alunos que possibilita a interação dos 

conhecimentos entre as diferenças, pois o conhecimento não pode ser informado e sim 

apropriado individualmente na influência mútua das relações sociais. 

A educação especial detinha em 2007 um total de 48.414 matrículas 

de alunos com NEE. Em 2008 havia 34.926 matrículas dos referidos alunos, no qual 

houve um decréscimo de 27,85% das matrículas em relação a 2007. Em 2009 houve 

uma diminuição da taxa de matrículas com 39,48% em relação ao referido ano base, e, 

em 2010, a diminuição persiste ao enfatizar um total de 45,18% de decréscimo das 

matrículas dos alunos com NEE em relação a 2007. Todavia continua com a maioria das 

matrículas em relação às demais modalidades. 

Assim, verifica-se que a educação especial , segundo Ferreira (2006) 

cabe ao “campo da educação especial à responsabilidade maior pela educação do aluno 

com deficiência”, pois os serviços são definidos pelas “condições e características” dos 

alunos (FERREIRA, 2006. p.98) e que, na maioria dos municípios, a educação 

disponível para as crianças de famílias pobres é a instituições com seus serviços 

disponíveis. 

    Na EJA, o total de matrículas de alunos com NEE realizadas em 

2007 foram 1776 matrículas. No ano de 2008, este índice diminui para 26, 52% e em 

2009, obtemos o menor índice com 994 matrículas efetuadas acusando uma diferença de 

44,03% em relação a 2007. Em 2010, houve 1.588 matrículas e, apesar de indicar uma 

elevação em relação a 2009, ainda permanece o decréscimo de 10,58% de matrículas 

dos alunos com NEE em relação a 2007. 

 Segundo o Parecer (PARECER CNE/CEB 11/2000) que regulamenta 

a organização pedagógica da Educação de jovens e adultos, a finalidade da EJA 

representa  

 

uma dívida social não reparada para os que não tiveram acesso a e 
nem domínio da escrita e leitura de bens sociais, na escola ou fora 
dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de 
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riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado de acesso é, de 
fato a perda de instrumento imprescindível para uma presença 
significativa na convivência social contemporânea (BRASIL,2000). 
 

 
Este documento é o primeiro que dispõe medidas significativas para a 

modalidade de ensino EJA que visa reparar o acesso à escola daqueles que por algum 

motivo não puderam frequenta-la na idade própria. Segundo o parecer è “uma promessa 

de efetivar um caminho de desenvolvimento de todas as pessoas” e “é uma promessa de 

qualificação de vida para todos, inclusive para os idosos”. No entanto, as matrículas 

revelam a inserção ínfima de pessoas nesta modalidade de ensino que necessita de 

métodos, organizações e estratégias de ensino próprias para a alfabetização de nossos 

iletrados. 

Com propriedade, Ferraro (FERRARO, 2002) nos informa sobre 

analfabetismo expondo as ideias de Freire (2001 apud FERRARO, 2002, p.29) que 

A concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo o  
encara ora como uma “erva daninha” – daí a expressão corrente: 
“erradicação do analfabetismo” –, ora como uma “enfermidade” que 
passa de um a outro, quase por contágio, ora como uma “chaga” 
deprimente a ser “curada” e cujos índices, estampados nas estatísticas 
de organismos internacionais, dizem mal dos níveis de “civilização” 
de certas sociedades. Mais ainda, o analfabetismo aparece também, 
nesta visão ingênua ou astuta, como a manifestação da “incapacidade” 
do povo, de sua “pouca inteligência”, de sua “proverbial preguiça”. 
(Freire, 2001, p. 15) 
 

 
Logo, a EJA necessita do apoio irrestrito do estado para a 

minimização do analfabetismo em nosso estado proporcionando suporte financeiro, 

capacitando professores e viabilizando espaços destinados especificamente à educação 

dos Jovens e Adultos para os municípios, pois, estes são os órgãos responsáveis pela 

educação básica. 

 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar do direito ter sido conquistado por lei pela Constituição de 88, 

promulgado políticas públicas delineadas por órgãos internacionais, regulamentado pela 

LDB/96 assegurado pelo PNE/98, constituído as Diretrizes de 2001 é de se considerar 
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que o número de matrículas na educação básica e consequentemente dos alunos com 

necessidades educacionais está em declínio ano a ano no estado do Paraná.  

No que se refere ao número de matrículas por deficiência, pode ser 

observado que foram realizadas o maior número de matrículas totalizadas para 

deficiência intelectual em todos os anos. Quero ressaltar aqui, que apesar da deficiência 

intelectual ter o maior número de matrículas, faz-se necessário investigar o processo de 

avaliação e diagnóstico deste alunado haja vista a possibilidade da escola estar 

rotulando como deficientes alunos que, por inúmeros motivos, fracassam na escola. 

Além disso, este elevado número de matrículas pode indicar a reclassificação do próprio 

alunado da escola em detrimento da migração de pessoas com deficiência de sistemas 

segregados de ensino para os regulares. 

Por dependência administrativa, a rede municipal de ensino detém o 

maior número de matrículas dos alunos com NEE na rede pública de ensino. Com isso, 

faz-se necessário um empenho maior de nossos governantes em viabilizar pressupostos 

necessários para que os municípios tenham condições de atender a demanda sob sua 

responsabilidade no que se refere à educação básica. Dentre estes recursos, vale 

salientar a reestruturação dos espaços escolares e a ampliação dos mesmos, capacitação 

profissional dos professores para que se conheçam as leis e que quebrem barreiras 

atitudinais frente às diferenças construídas socialmente, por isso devem ser quebradas 

socialmente também.  

E, no que se refere às matrículas por modalidade de ensino, verifica-se 

a grande concentração de matrículas realizadas na educação especial consolidando o 

espaço privativo para a escolarização dos alunos com NEE e evidenciado as 

preferências governamentais quanto a estes cidadãos quando não amplia o acesso dos 

mesmos na rede estadual do ensino regular.  

Ou seja, o caminho é longo, mas a caminhada já começou e a 

esperança não morre porque lutar é preciso, viver não é preciso. 
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